
  
  .בסייעתא דשמיא

  
  

  בכל   
  ...יום    

  
  

  ".נס"אף פעם לא קרה לי 
  ,"טבוע"ולא הייתי , אף פעם לא נפלתי מצוק

  ,עולא ניצלתי מפיגו, אף פעם לא שתיתי אקונומיקה
  ,סתרבאף פעם לא נכנסתי בטעות לרמאללה ויצאתי 

  .אף פעם לא נפל עלי טיל ממרחק חצי מטר
  "פתאום נעלמה"אף פעם לא גילו לי מחלה ש

  "...מתנה"אף פעם לא קיבלתי מליוני שקלים ב
  

  ...אבל
  ,בפרטים הקטנים' ראיתי את ד הרבה פעמים

  .מסקל אבנים -הרבה פעמים ראיתיו מדרכי 
  , ם ראיתי תפילה מתקבלתהרבה פעמי

  ".נפתחה לה דלת"הרבה פעמים שמתי לב איך 
  

  ,"שעשה לי את היום" -" משהו"סתם ראיתי  הרבה פעמים

  .או מילה אחת במקום -הרבה פעמים היו אלו ילד ופרח 
  ,הרבה פעמים זה היה פשוט עניין של הרגשה

  .שנותן זווית ראיה חדשה - הרבה פעמים זהו רב או חבר 
  

  ,בדיוק כמו שרציתי" הסתדרו"הדברים  הרבה פעמים

  ,ומצאתי -הרבה פעמים חיפשתי תשובות 
  , הרבה פעמים ראיתי את זריחת השמש

  .אחרי שהכל היה נראה אבוד אמש
  

  ,חיפשתי מישהו ולפתע פגשתי אותו ברחוב הרבה פעמים

  .הרבה פעמים ראיתי את הרע מתברר כטוב
  ...קשייםהרבה פעמים קיבלתי כוח לעמוד ב

  "צירופי מקרים"הרבה פעמים קרו לי כל מיני 
  )לפעמים הם היו באמת מוזרים(
  

  בחיים/ כי בכל פינה ביקום 
  !האלוקים -עוטף אותי באהבת אין קץ 

  !שאני מאמין -אשריי 
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